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المؤتمر  الرابـع للتـدقيق الشرعي
فندق ريجنسي - مملكة البحرين

الراعي الفضي

تحت رعاية



شركة شـورى لإلستشارات الشرعية  

وهي   ،2007 عام  ال�شرعية  لال�شت�شارات  �شورى  �شركة  تاأ�ش�شت 

وال�شريعة  واالقت�شاد  الفقه  بني  اجل�شور  بناء  اىل  تهدف  �شركة 

وتاأ�شي�س  ال�شرعية  اال�شت�شارات  خدمات  وتقدم  والتمويل، 

املالية  املوؤ�ش�شات  على  اخلراجي  ال�شرعي  والتدقيق  الهيئات 

اأو منتجات وفقا الأحكام ال�شريعة  اال�شالمية التي تقدم خدمات 

املتخ�ش�شة  التدريبية  الربامج  بتنظيم  �شورى  تقوم  كما  الغراء. 

والرقابة  التكافلي  والتاأمني  اال�شالمية  ال�شريفة  جمال  يف 

وور�س  والندوات  املوؤمترات  تنظم  كذلك  ال�شرعي.  والتدقيق 

العمل املتخ�ش�شة، وتتمتع �شورى بقاعدة عمالء وا�شعة يف دولة 

الكويت ومتتد لت�شمل بقية دول جمل�س التعاون اخلليجي وم�شر 

والعراق. 

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية 
اإلسالمية

موؤ�ش�شة  هو  االإ�شالمية  املالية  واملوؤ�ش�شات  للبنوك  العام  املجل�س 

االإ�شالمي  البنك  قبل  من  تاأ�ش�س  للربح.  هادفة  غري  دولية 

للتنمية والعديد من املوؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية االأخرى، وي�شم 

املالية واال�شتثمارية  واملوؤ�ش�شات  البنوك  كبرًيا من  املجل�س عدًدا 

لرقابة  واخلا�شعة  العامل  دول  خمتلف  يف  امل�شجلة  االإ�شالمية 

العام يف مملكة  للمجل�س  الرئي�شي  املركز  يقع  املركزية.   البنوك 

البحرين. 

ويهدف املجل�س اىل التعريف باخلدمات املالية االإ�شالمية ، ون�شر 

تنمية  على  والعمل   ، بها  املتعلقة  واالأحكام  والقواعد  املفاهيم 

حملياً  تواجدها  وتعزيز  االإ�شالمية،  املالية  ال�شناعة  وتطوير 

امل�شابهة  واملوؤ�ش�شات  املجل�س  اأع�شاء  التعاون بني  وتعزيز  وعاملياً 

املتاحة،  بالو�شائل  امل�شرتكة  االأهداف  تخدم  التي  املجاالت  يف 

والعمل على توفري املعلومات املتعلقة بالبنوك واملوؤ�ش�شات املالية 

منو  يف  وامل�شاهمة  ال�شلة  ذات  االإ�شالمية  والهيئات  االإ�شالمية 

خدمات  ت�شجيع  خالل  من  االإ�شالمية  املالية  اخلدمات  �شناعة 

قوانينها  تطوير  ومتابعة  املنتجات  وت�شجيل  والتطوير  البحوث 

ت�شجيلها. واأنظمة 

املقدمة

املوؤ�ش�شات  يف  ال�شرعي  التدقيق  مهنة  تطوير  نحو  �شعيا 

�شورى  �شركة  تنظم  بها  واالرتقاء  اال�شالمية  املالية 

للبنوك  العام  املجل�س  بالتعاون مع  ال�شرعية  لال�شت�شارات 

واملوؤ�ش�شات اال�شالمية وبدعم من املعهد اال�شالمي للبحوث 

الرابع  املوؤمتر  للتنمية،  اال�شالمي  للبنك  التابع  التدريب 

الرقابة  منظومة  باأهمية  منها  اإميانا  ال�شرعي  للتدقيق 

ال�شرعية،  ومكوناتها حيث يقع التدقيق ال�شرعي كحجر 

املوؤ�ش�شات  التزام  ل�شمان  املكونات  هذه  �شمن  الزاوية 

حداثة  من  وبالرغم  االإ�شالمي.  باملنهج  االإ�شالمية  املالية 

من  العديد  اليوم  نرى  اأننا  اإال  ال�شرعي،  التدقيق  مهنة 

التجارب الرثية التي اأ�شهمت يف تطوير املهنة واأثرتها  وقد 

لتكوين منظومة مهنية  التجارب،  الوقت ل�شهر هذه  حان 

موحدة للتدقيق ال�شرعي، ترتقي باملهنة وترفع من كفاءتها 

وجودة خمرجاتها.

التطوير  م�شروع  يف  رائدة  خطوة  املوؤمتر  هذا  وياأتي 

والتمهني للتدقيق ال�شرعي.

األهداف العامة للمؤتمر

ر�شد  اإىل  يهدف  دوري  ملتقى  ال�شرعي  التدقيق  موؤمتر 

يف  ال�شرعي  التدقيق  مهنة  يف  وامل�شكالت  امل�شائل  اأهم 

املوؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية واإخ�شاعها للبحث واملناق�شة 

واقرتاح احللول املنا�شبة من خالل:

• ت�شليط ال�شوء على اأهمية دور التدقيق والرقابة ال�شرعية 
باملوؤ�ش�شات املالية اال�شالمية.

• امل�شاهمة يف االرتقاء يف مهنة التدقيق والرقابة ال�شرعية 
وتطويرها.

• اإيجاد منرب يو�شل �شوت وراأي املدقق واملراقب ال�شرعي.
• تبادل اخلربات بني املدققني واملراقبني ال�شرعيني.
• تكوين منظومة مهنية للتدقيق واملراقبني ال�شرعني.

• التعارف بني املدققني واملراقبني ال�شرعيني.

أجواء من المؤتمرات السابقة
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10:30 - 9:00

10:45 - 10:30

12:15 - 10:45

15:30 - 14:00

14:00 - 12:15

16:00 - 15:30

17:00 - 16:00

ا�شرتاحة �شاي

�جلل�سة �خلام�سة

�ملنظمات �ملهنية للتدقيق و�أثرها يف تطوير �ملهنة

�ملتحدثون: 

�ل�سيخ/ عبد �لنا�سر �ملحمود - مدير اإدارة الرقابة ال�شرعية

امل�شرف اخلليجي التجاري

�ل�سيخ/ حمد �ملزيد - خبري يف الرقابة ال�شرعية

�ملعقبون: 

�ل�سيخ/ عي�سى �لدوي�سان - مدير اإدارة الرقابة ال�شرعية

بيت التمويل الكويتي – البحرين

�شالة الظهر ثم دعوة الغداء

�شالة الع�شر وا�شرتاحة

�جلل�سة �خلتامية لتالوة �لقر�ر�ت و�لتو�سيات

�جلل�سة �ل�ساد�سة

م�سوؤولية �ملدقق �ل�سرعي يف �سوء قو�عد �ل�سلوك �ملهني 

�ملتحدثون: 

د/ حممد جا�سر - كبري امل�شت�شارين - �شركة �شورى لال�شت�شارات ال�شرعية

�ملعقبون: 

�ل�سيخ/ ع�سام ��سحق - م�شت�شار �شرعي لعديد من املوؤ�ش�شات املالية 

اال�شالمية

�جلل�سة �لر�بعة

�لت�سريعات �ملنظمة للتدقيق �ل�سرعي على �ملوؤ�س�سات �ملالية �ال�سالمية 

�ملتحدثون:

�ل�سيد/ خالد حمد - املدير التنفيذي للرقابة امل�شرفية – م�شرف البحرين 

املركزي

�ل�سيد/ �أحمد حلمي - مدير اإدارة االإلتزام - بيت التمويل الكويتي

�ملعقبون:

د/ عمر حافظ - االأمني العام ال�شابق - 

   املجل�س العام للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية

د/ عبد �لقادر ور�سمة - مدير ال�شوؤون القانونية - 

    بنك البحرين والكويت  

جــدول أعـمـــال الـمــؤتــمـر

      �خلمي�س  24 �أكتوبر 2013      �الأربعــاء  23 �أكتوبر 2013

9:45 - 9:00

10:00 - 9:45

11:30 - 10:00

13:30 - 12:00

12:00 - 11:30

15:00 - 13:30

17:00 - 15:00

ا�شرتاحة �شاي

�جلل�سة �الأوىل

�لتدقيق �ل�سرعي و�إد�رة �ملخاطر

�ملتحدثون:

د/ مو�سى �آدم - رئي�س الرقابة ال�شرعية - البنك االأهلي التجاري.

د/ �سمري �ل�ساعر - خبري يف التدقيق ال�شرعي.

�ملعقبون:

�ل�سيخ/ �أ�سامة بحر - مدير الرقابة ال�شرعية - م�شرف الطاقة االأول.

.Data And Investment Consult Lebanon - ل�سيد/ معن بر�زي�

�شالة الظهر وا�شرتاحة �شاي

الغداء ثم �شالة الع�شر 

�جلل�سة �لثالثة

�سركات �لتدقيق �ل�سرعي �خلارجي )�حلاجة – �لو�قع – �لطموح(

�ملتحدثون:

 �ل�سيد/ يا�سر دهلوي - املدير العام - �شركة دار املراجعة ال�شرعية 

�ل�سيد/ �أ�سامة �أبوبكر - املدير العام -  جمموعة الرقابة لال�شت�شارات 

ال�شرعية املالية

�ملعقبون:

د/ �مني فاحت - املدير العام - �شركة منهاج لال�شت�شارات املالية االإ�شالمية

�ل�سيخ/ عبد �ل�ستار �لقطان - املدير العام -  �شركة �شورى لال�شت�شارات 

ال�شرعية

�جلل�سة �لثانية

و�قع �لتدقيق �ل�سرعي يف �مل�سارف و�لنو�فذ �ال�سالمية 

�ملتحدثون: 

د/ عبد �لباري م�سعل - املدير العام - �شركة رقابة لال�شت�شارات

�ل�سيد/ �سر�ج �حلق يا�سيني - رئي�س تطوير املنتجات امل�شرفية االإ�شالمية

 - البنك االأهلي التجاري

�ملعقبون: 

د/ برهان عربونه - مدير الرقابة ال�شرعية - بنك ال�شالم

�ل�سيخ/ يا�سر �ملر�سدي - االأمني العام للهيئة ال�شرعية - م�شرف االإمناء

اجلل�شة االفتتاحية

القراآن الكرمي

كلمة م�شرف البحرين املركزي �ل�سيد/ خالد حمد - املدير التنفيذي 

للرقابة امل�شرفية

كلمة املجل�س العام للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية اال�شالمية

كلمة �شركة �شورى لال�شت�شارات ال�شرعية 

كلمة الرعاة

تكرمي الرعاة

�ليوم �لثاين�ليوم �الأول �جلو�نب �لت�سريعية و�لتنظيمية لعمل �لتدقيق �ل�سرعيجو�نب عملية يف ممار�سة �لتدقيق �ل�سرعي

www.shura.com.kw

مكان �نعقاد �ملوؤمتر )للحجز و�ال�ستف�سار(

فندق ريجن�سي 

مملكة �لبحرين

هاتــــــــــــف:    0097317227777 

فاكــــــــــــ�س:    0097317229929

info@icbahrain.com     :لربيد �الإلكرتوين�



بيانــــــات �جلهــــــة

ا�شم اجلهة

املنطقة�شندوق بريد

الفرع

الرمز الربيدي

الدولة
الربيد االإلكرتوين

الهاتفالفاك�س

بيانات �مل�ســــــــــوؤول عن �لت�ســـــــــــجيل

ا�شم ال�شخ�س امل�شوؤول

االإدارة /الق�شم

الهاتف

الدولة

امل�شمى الوظيفي

الفاك�س

الربيد االإلكرتوين

بيانات �مل�ســـــــــــاركني

فاك�سهاتفامل�شمى الوظيفياالإ�شم م

3

2

1

4

�ملو�فقة على �لت�ســــــــــــجيل

التوقيع

�أرغب بالت�ســــــــجيل

�ملوؤمتر �لر�بع للتدقيق �ل�سرعي          23-24 �أكتوبــــــر 2013                   مملكة �لبحرين - فندق ريجن�سي

�شركة �شورى لال�شت�شارات ال�شرعية

تلفـون: 22966933 )965(

فاك�س: 22966933 )965(

�س.ب 29328 ال�شفاة 13154 الكويت

info@shura.com.kw :الربيد االإلكرتوين

املجل�س العام للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية

تلفـون: 17357300 )973(

فاك�س: 17324902 )973(

�س.ب 24456 ال�شيف - املنامة

www.shura.com.kw


